
   

 
 
Díky každodenní práci každého z našich lidí se naši zákazníci vždy dostanou bezpečně do svého cíle.  
Ať už potřebují odvézt děti, zavézt zboží do obchodu, spěchají v sanitce někomu na pomoc nebo se chtějí 
jen tak projet. Společně jsme tu pro jejich potřeby, podnikání i radost. 

VEDOUCÍ AUTORIZOVANÉHO SERVISU BMW – ŘÍDIT 
TO NEJLEPŠÍ! 
V moderním a čistém servisu na vás čeká: 

• tým dvaceti lidí 
• skvěle vybavená dílna s dvanácti zdvižemi 
• vedoucí, který servis vybudoval, rád by ho předal do dobrých rukou a těší se, že vám své 

zkušenosti předá 

Práce to není snadná a rozhodně není pro každého. Pokud nejste zvyklý dodávat výsledky a využívat 
veškerý potenciál, který máte k dispozici, dál ani nečtěte. 

• I náš kvalitní a stabilní servisní tým, vyžaduje neustálou individuální péči,rozvoj a férový 
přístup. 

• Autorizovaný servis má vysoké nároky na dodržování pravidel a procesů. 
• Jednání s importem nejsou jednoduchá. 
• Zákazníci vyžadují nadstandardní kvalitu služeb. 
• Vedení vyžaduje vysokou efektivitu a nenechá vás usnout na vavřínech. 

Právě tohle vás láká? Jestli jste to vy, komu chceme servis svěřit, pak: 

• Za sebou máte prokazatelné výsledky vašich pracovních úspěchů. 
• Máte několikaletou praxi v technickém oboru i s vedením lidí. 
• Máte nápady, hledáte řešení a díváte se stále dopředu. 
• Jste fanoušek technologických novinek a digitalizace. 
• Ideálně máte zkušenost v oboru. 
• Hledáte dlouhodobou spolupráci. 

A proč do toho jít s námi? 

• Jsme nároční, ale výkon a loajalitu umíme ocenit. 
• Sdílíme a předáváme si zkušenosti. 
• Nehledáme viníky, ale řešení. 
• Nejsme žádný korporát, ve kterém se ztratíte. 
• Vždy chceme udávat směr, podporujeme dobré nápady a rozvoj. 
• Umožníme vám novou seberealizaci a předáme vám naše třicetileté know-how. 
• Pracujeme se skvělými technologiemi a auty. 
• Když jste dobrý, vždycky se na nás můžete spolehnout! 

Pokud máte pocit, že si vzájemně máme co nabídnout, určitě se ozvěte na uvedený kontakt – 
Nikola Václavková hrm@milankralgroup.cz nebo tel. 602 262 078 
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